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ФОРМИ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ  

ЗА УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА 
 

 

Област на ИКД № Форма на ИКД Обхват 

/клас/ 

Ръководител 

 

Природоматематически 

науки  

1 

 

 

 

 

2 

Клуб „mc
2
+”  

 

 

 

 

Клуб „Питагор”  

ІХ 

Х 

ХІ 

XII 

 

Х 

ХІ 

XII 

Маргарита Ботева 

Даниела Великова 

 

 

 

Кета Денева 

Здравословен начин на 

живот 

3 

 

 

 

 

4 

Клуб „Волейбол“ 

момичета 

 

 

 

Клуб „Волейбол“ 

момчета 

VIII 

IX 

Х 

ХІ  

 

Х 

XII 

Красимир Нейчев 

 

 

 

 

 Димитър Миланов 

Комуникативни умения 

на роден език 

 

5 

 

 

6 

Клуб „Елит“ – 

вестник с традиции” 

 

Клуб „Копнения“ 

VIIІ 

ХII 

 

VIII 

ІХ 

Х 

Ванушка 

Димитрова  

 

Мариана Стоянова 

Димитричка 

Павлова 

Комуникативни 

компетентности-

изразяване на идеи, 

творчество, 

емоционално и 

7 

 

 

 

8 

Музикален клуб 

„ВОК-ЕГЕ” 

 

 

Театрално студио 

ІХ 

Х 

ХІ 

 

IX 

Миглена Илиева 

 

 

 

Ива Стоянова 
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естетическо 

съпреживяване чрез 

литература, музика и 

други изкуства 

„Театър на мига“ XI 

XII 

Ваня Игнатова 

Граждански 

компетентности  - форми 

на поведение за успешно 

участие в социалния 

живот, разрешаване на 

конфликти  

9 Клуб – „Устойчиво 

развитие” 

VIIІ 

ІХ 

Х 

ХІ 

 

Ирена Маринова 

 

 

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ФОРМИ ПО 

ПРОЕКТА 

 

Клуб „mc
2
+”   

Известно е, че човешкият мозък запомня по-ефективно в картини, 
отколкото с думи. Чрез изработването на рисунки за велики физици и техните 
открития, таблици, кръстословици и мисловни карти ще се развие 
познавателната активност у учениците. Така се увеличава естетическото 
удоволствие от използването на образи за подобряване на процеса на учене и 
развитието на творческата фантазия. 

Известна част от учениците на ЕГ" П. Яворов" изпитват затруднения в 
обучението по физика, което предполага сформиране на клуб „mc

2
+усмивка". Една 

от целите на клуба е и изготвяне на материали и на немски език. Участвайки в 
клуба учениците ще разширят уменията си за самостоятелна работа с научна 
литература и интернет, да анализират информацията и да отделят главното от 
несъщественото. Участниците ще запознаят останалите ученици със своята дейност 
чрез състезание между останалите тематични групи и изложба на материали, 
подготвени от тях. 

 

Клуб „Питагор” 

 

 Математиката е наука, която има широко практическо приложение. Изученото в 

часовете за задължителна подготовка може да се използва за решаване на редица 

практически задачи, а също така и за множество нестандартни задачи.  

Известна част от учениците на ЕГ „П. Яворов” проявяват интерес към 

нестандартното. Участват редовно в математическите състезания, обхващащи този 

тип задачи. Това обуславя необходимостта от сформирането на клуба.  

Участвайки в него учениците о справяне с този тип задачи. Една от идеите, 

заложени в целите на клуба е да направим състезание по математика като включим в 

него, желаещи ученици от ЕГ и седмокласници.  
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Клуб „Волейбол” – момичета 

Клуб „Волейбол” – момичета 

 

         Секцията по волейбол има за задача да осмисли свободното време на 

учениците и да повиши тяхната мотивация за участие в образователния процес. 

Цели се да бъдат развити и усъвършенствани допълнителни знания и умения в 

сферата на спорта волейбол, които да позволят на учениците самостоятелно да го 

практикуват и да участват в състезания. 

 

Клуб „Елит” – вестник с традиции 

Училищният вестник „Елит” има над двадесетгодишна традиция. Целта е тя да 

бъде продължена – както в списването на вестник, така и в създаването на  

авторски текстове. Изграждат се умения за интерпретация на актуални за 

ученическата общност граждански, морални, нравствени и обществени проблеми. 

Формира се активна гражданска позиция на учениците. 

 
Клуб „Копнения” 

        ЕГе училище, което учениците избират, защото тук могат да развиват своите 

креативни способности. Целогодишно възпитаниците ни участват в нацианални, 

областни и общински конкурси и печелят призови награди. За да осигурим 

възможност за изява, ние издаваме алманах „Копнение”, на чиито страници ще 

бъдат публикувани най-добрите авторски текстове, както и тези, които са били 

наградени през учебната 2-12/2013 г. 

 
Музикален клуб „ВОК-ЕГЕ” 

Работа с музикално-вокалния талант на младите хора е идеалната възможност, 

която ни се предоставя за развитие на личния потенциал, чрез натрупване на 

конкретни умения и компетентности, готови да отговорят на изискванията на 

съвременния музикален шоубизнес.  

Насочеността на клуба е към търсене и наблягане на силните страни на 

личността, заложени свише, които обаче не са самодостатъчни за да изявят и 

реализират младия човек. Музикалното  портфолио на всички обучаеми, изразено 

чрез песенния материал, вокалните умения, сценично поведение, стил и естетика 

позволява да бъде проследено и документирано личното израстване и развитие на 

обучаемите. 

Основна цел пред музикален клуб „ВОК-ЕГЕ“ е : 

 осигуряване на възможности за създаване на  краен продукт /вокални 

изпълнения/; 

 създаване на благоприятни условия за развитие на музикалните познания на 

обучаемите;  

 реализация на творческия продукт на членовете /изяви/; 

 да утвърждава в обществото значимостта на музикалната култура; 
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Актьорско студио „Театър на мига” 

Целта на актьорското студио „Театър на мига” е да обедини в общност 

учениците, търсещи изява чрез актьорската игра. Чрез работата в студиото у тях ще 

бъде възпитано ценностно отношение към театралното изкуство.  Участието в 

подобни изяви приобщава учениците към идея, мотивира ги да търсят нови 

възможности на своето въображение. С овладяване на различни сценични техники, 

те опознават себе си и другите, учат се на толерантност и работа в екип. 

Клуб «Устойчиво развитие» 

 Клубът по Устойчиво развитие  ще позволи на всички ученици, които имат 

интереси в областта на гражданското образование по атрактивен за тях начин, да 

усвоят основни граждански знания и умения, да реализират на практика тяхното 

действие, чрез различни дейности – информационни и проучвателни /анкети, 

интервюта, фокус групи, изработване на проекти, дискусии, наблюдения,проучвания 

и др./, създаващи партньорства на вътрешно, междуучилищно и регионално ниво. 

 Чрез различните дейности в клуба ще се изгради училищна култура / система 

от нагласи, ценности, норми, ежедневни практики, правила на работа и 

организация/, чрез която ще се насърчи активното участие на учениците за вземане 

на решения в рамките на училището и извън него. 

 


